Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforening Nymarken
Torsdag den 14. april 2016 kl. 19.00 i Enghøjhuset.
Adresse: Enghøjhuset, Kulturlokalerne, Bødkerporten 6A, 2650 Hvidovre

Agenda:
Kl.19.00 sandwich, øl/vin/vand.
Vi beder derfor om, at I alle tilmelder jer, hvis I ønsker at spise. I behøver derfor ikke spise hjemmefra.
Tilmeldingen er nødvendigt så der er mad nok til alle. Der er en formular på www.nymarken.dk under
nyheden ”Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016”, hvor I skal tilmelde jer.
Vi skal have tilmeldingen senest den 11. april midnat.
Kl. 19.30 Indlæg fra Hvidovre Fjernvarmeselskab, ved Energirådgiver Per Juel Hansen
Der vil være et 30 min indlæg om fjernvarmen i Hvidovre, og status for deres planer for udbygning i vores
område. Der vil efterfølgende være tid til besvarelse af spørgsmål.
Vedr. Nymarken og Mågeparken, som er sat som de næste udbygningsområder på den overordnede
udbygningsplan, så er vi i gang med de indledende opgaver. Fjernvarmens udbygningsudvalg har
projekterne på dagsordenen ved deres næste møde ultimo juni 2016, hvor de vil drøfte projekternes
realisering
Kl. ca. 20.15 begynder generalforsamlingen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og behandling
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag. (Der er ikke indkommen nogle forslag)
Valg af medlemmer til bestyrelsen, der skal vælges 3 medlemmer
Niclas Gaard, Jesper Rylland, og er på valg, desværre ønsker de begge, at trække sig på grund af stor
travlhed.
Der skal derfor vælges 3. medlemmer til bestyrelsen, tidligere suppleant Bjarne Engstrøm er
bestyrelsesmedlem, men skal genvælges, Bjarne Engstrøm er villig til genvalg
Vi skal vælge 1. suppleanter, Thair Ullah er villig til genvalg
7. Valg af 1 revisor for 2. år, Henrik Andersen er villig til genvalg
8. Valg af revisorsuppleant for 1. år, Elin Mikkelsen villig til genvalg
9. Eventuelt.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

